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Zespół redakcyjny: 
 

Iga Benda 4f, Adam Borodziewicz 4f, Maja Borowska 4h, 
Maja Gabinowska 6d, Michał Giza 6d, Weronika Kiniorska 
6d, Zuzanna Kogut 4g, Dominika Kuczyńska 6d, Karolina 
Muszyńska 6e, Amelia Nosol 6d, Agata Parzyjagła 6d, Oli-
wia Pawlak 6d, Nicole Pawłowski 6e, Mateusz Treliński 4f, 
Krzysztof Zarówny 6d, Aleksandra Zawada 6d. 
                                       

    

Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć  

 

Przygotowali: Krzyś Zarówny, Michał Giza, Weronika Kiniorska, Ola Zawada 6d, Maja Wieczorek 5b. 

Idzie mama z synkiem do zoo. 
Synek mówi: 
- Mamusiu patrz! Toperz! 
- To nietoperz synku. 
- Jak nie toperz to co? 

- Jasiu, dlaczego się 
spóźniłeś? 
- Bo przed szkołą jest 
taki znak: UWAGA, 
SZKOŁA, ZWOLNIJ! 

Na wystawie 
obrazów: 
- Tatusiu, dla-
czego obrazy  
są w ramach? 
- Żeby malarze 
wiedzieli, gdzie 
mają skończyć. 

Pani od polskiego, wracając autobusem  
z pracy do domu, czyta i równocześnie 
zaśmiewa się do łez. 
- Cóż pani takiego zabawnego czyta?-
zaciekawia się jeden z współpasażerów. 
- Dyktanda-odpowiada nauczycielka. 

Wujek: 
- Uważaj, Jureczku, czy w jabłku nie 
ma przypadkiem robaka… 
Jurek: - To lepiej niech robak uważa… 

Przez ulicę idzie wysoki, potężny, dobrze zbudowany 
mężczyzna. Wydaje się niesamowicie osłabiony, co chwilę 
zatrzymuje się i odpoczywa, jakby brakło mu sił. 
- Czy pan się dobrze czuje?-pyta go z niepokojem przy-
padkowy przechodzień. – Może zadzwonić po karetkę? 
- Nic mi nie jest-zapewnia mężczyzna. – Tylko strasznie 
się zmęczyłem niosąc tornister mojego 7-letniego synka. 

- Ależ Kasiu – woła pani - powiedzia-
łam, że jajko na miękko gotuje się 
najwyżej trzy minuty. Te są zupełnie 
twarde! 
- Proszę pani, miałam ugotować 4 
jajka – spokojnie odpowiada Kasia –  
a 3 razy 4 jest 12! 

Na lekcji biologii nauczycielka pyta: 
- Czy wiecie czym się żywią króliki? 
- Sałatą i marchewką-odpowiadają uczniowie. 
- A wiewiórki? 
- Orzechami i żołędziami. 
- A myszy? 
Zapada chwila ciszy, wszyscy zastanawiają 
się i w końcu pada odpowiedź: 
- Popielem. 

- Jasiu, czy napisałeś na dzisiaj wypraco-
wanie?-pyta pani polonistka. 
- Naturalnie-odpowiada Jaś. – Napisałem 
wypracowanie, a oprócz tego nauczyłem 
się na pamięć wiersza i przeczytałem całą 
lekturę.  
- Żartujesz? 
- Tak, ale to pani zaczęła. 

Kasia zasypia na stojąco przed tablicą. 
- Co robiłaś w nocy? - pyta nauczyciel-
ka. 
- Stałam całą noc przed lustrem z 
zamkniętymi oczami. 
- Ale po co? 
- Chciałam zobaczyć jak wyglądam, 
kiedy śpię. 

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Byliśmy tam… 
Za nami już... 
Warto zwiedzić 
Kącik pupila  
Kącik łasucha 
Bliżej … nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość  
Warto przeczytać 
Wiadomości biblioteczne 
Nasze sukcesy 
A to historia!  
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki, Humor  

 

Rys. Weronika Lamberska i Natalia Nowosielska kl. 6b 
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           Jesienią 
Co będę robił jesienią,  
kiedy liście się zaczerwienią, 
kiedy groźne powieją wichury? 
 

Będę patrzył przez okno na chmury, 
będę słuchał, jak szumi deszcz 
i może wymyślę wiersz: 
 

ZA GÓRAMI, 
ZA LASAMI 
MIESZKAŁ KOTEK 
ZAMIAŁKANY. 
Autorka Danuta Wawiłow 
Wyszukały: Weronika Kiniorska  
i Aleksandra Zawada kl. 6d 

  Witajcie drodzy czytelnicy!  
    Tym razem pierwszy w roku szkolnym numer  Ikarka ukazuje się w listopadzie - bardzo ważnym 
dla nas, Polaków, miesiącu. Świętujemy  100. rocznicę niepodległego państwa, a także 100-lecie 
lotnictwa polskiego. W związku z tym w naszej szkole odbyło się wiele wystaw, imprez i spotkań. 
Nie o wszystkich mogliśmy napisać, ale mamy nadzieję, że i w naszej gazetce znajdziecie odrobinę 
tej atmosfery, która towarzyszyła nam w listopadowe tygodnie. 
Zapraszamy do lektury!                                                                                                    Redakcja                    

Jeszcze niby ciepło,  
słonko świeci, grzeje...  
aż tu nagle skądejś  
wichrzysko zawieje.  
 

Chmur wielkich deszczowych  
nazbiera, napędzi...  
tak się pan listopad  
nauwija wszędzie. 
  Autorka Zofia Dąbrowska 
Wyszukała : 
Nicole Pawłowski kl. 6e 

Wyjście do kina na film „Biały kieł” 
    Niedawno uczniowie klasy 4e i 4f poszli do kina. Uczniowie obu klas 
stwierdzili, że film był wzruszający. Film opowiadał o dwóch wilkach, które 
spotkały niesamowite przygody. Wilki o imionach Biały Kieł i Kiche po pewnym 
czasie musiały się rozstać. Biały kieł miał trzech właścicieli, ale dopiero trze-
ci zdobył jego serce. Poprzedni dwaj go nie szanowali. Pierwszy właściciel 
wydawał się dobry, dlatego, że go karmił, ale tak naprawdę tak nie było, gdyż 
go sprzedał. Drugi zaś go wykorzystywał do walk, w których zarabiał pienią-
dze. Trzeci właściciel był najlepszym z wszystkich trzech - karmił go, ale 
wilk musiał się nauczyć, że u pana w domu nie może polować na inne zwierzę-
ta, ponieważ ludzie nie będą mieli co jeść, bo żywili się tym, co dawało im ich gospodarstwo.  
   Pewnego dnia właściciel z rodziną postanowili przeprowadzić się do Kalifornii. Wilk jednak nie 
chciał jechać z nimi, więc oni wypuścili go na wolność.  
    Klasa 4f poleca film „Biały kieł”.                                       Iga Benda i Mateusz Treliński kl. 4f 
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Pani Jesień  
Przeszedł sobie dawno  
śliczny, złoty wrzesień...  
Teraz nam październik  
Dała pani jesień...  
 

Słono takie śpiące,  
coraz później wstaje,  
Ptaszki odlatują,  
hen, w dalekie kraje.  
 

W cieniu, pod drzewami  
cicho śpią kasztany,  
każdy błyszczy pięknie,  
niby malowany.  
 

Lecą liście z drzewa  
różnokolorowe,  
te są żółto – złote,  
a tamte – brązowe.  

Rys. Ola Seniuk kl. 5b             
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2) 1. Broni Polski. 
2. Zwierzę z kolcami. 
3. Kwitnie w maju, a spada jesienią. 
4. Mieszka w dziupli i je orzechy. 
5. Porasta drzewa i kamienie od pół-
nocnej strony. 
6. Ssak, który ma kopyta. 

Iga Benda, Mateusz Treliński kl. 4f 

1) 

3) 

4) 

       1                   
    2                 

     3                  

       4              

       5               

  6                     

       7               

8                           

1. To, co teraz rozwiązujesz. 
2. Jest wynikiem dodawania. 
3. Pora roku, rozpoczynająca się 23 IX  
4. Nie jest liczbą dodatnią ani ujemną.. 
5. Zdrobniale tata. 
6. Z  … jesienią spadają liście. 
7. Osoba, która nurkuje. 
8. Na niej uczysz się między innymi 
dodawać i odejmować. 

Karolina Muszyńska kl. 6d 

  1              
   2          

  3               
4                   

   5           

  6           

       1                   

2                         

       3             

   4                       

  5                     

     6                 

                 

1. Czerwone korale na drzewie 
2. Rosną na drzewie, można z nich robić ludziki 
3. Rosną w nim drzewka owocowe 
4. Zwierzątko, które zbiera orzechy na zimę 
5. Jesienią spadają z drzew 
6. Świeci na niebie. 
                                     Nicole Pawłowski kl. 6e 

1. Zdrobnienie imienia Jan. 
2. Powstają na ziemi po deszczu. 
3. Mają kolce na łupinie. 
4. Jesienią spadają z drzew. 
5. Wysokie, rosną w lesie. 
6. Duże szare zwierzę. 

Maja Wieczorek kl. 5b 

     1          

2                  

   3                 

    4              

  5                

  6              
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     ZAGADKA           ZAGADKA             ZAGADKA    

Drodzy Czytelnicy! 
     Proponujemy Wam zagadkę, której rozwiązanie ukaże się w następnym numerze „Ikarka”. 
Pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do redakcji gazetki (biblioteka szkolna) z prawidłową od-
powiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 

 Redakcja                                           
Zagadka:  
Co to jest? Wiosną na drzewie rozwija się z pąka. Jesienią złoty po świecie się błąka.                                                                                                    
                                                                Aleksandra Seniuk kl. 5b 

 
     
 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
8x7=              6x6=                3x5=             7x9=                3x8=             9x4=          7x3=       

36:4=             56:8=               48:6=            81:9=               42:7=             24:6=          55:11=                                              

 

 

 
 

 

83+77=    11+93=    123+987=    222+537=    999+999=    344+86=    137+13=        

19-5=    
 

101-37=    34-25=    182-97=    936-387=    138-108=    13-8= 

DZIECI LUBIĄ KOLOROWANKI 
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Pasowanie na ucznia 
    12 października dzieci z pierwszych klas zostały uroczyście paso-
wane na uczniów naszej szkoły! Dzieci bardzo się cieszyły, machały  
z ochotą do swoich gości. Na pasowaniu pojawiła się Pani z Urzędu 
Miasta. Pani była ubrana na galowo, miała pięknie uczesane włosy. Wy-
różniała ją kolorowa szarfa z herbem naszego miasta. Uczniowie  
z klas czwartych również uczestniczyli w uroczystości, grając na 
flażoletach, pierwszy raz w historii szkoły! Pisząca te słowa grała 

również. Dwójka uczniów z tej samej klasy prowadziła pasowanie.                  Zuzanna Kogut kl. 4g                                                                                              

                                Odwiedziny Gości z Anglii w kl. 4g 
   W czwartek, 15.11.2018 roku odwiedzili naszą klasę nau-
czyciele z Anglii, którzy gościli w naszej szkole w dniach 9 – 
16 listopada. Goście pojawili się na matematyce i na muzyce. 
Siedzieli sobie cichutko i słuchali, a pan od angielskiego był 
tłumaczem. Było bardzo fajnie. W ten sam dzień obchodzili-
śmy Dzień Z Wąsem, więc wszyscy mieliśmy wąsy. Anglicy 
bardzo ciepło zareagowali na nie uśmiechem i powiedzieli tylko: Hello!                                                       
                                                                                                    Zuzanna Kogut kl. 4g 

   Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Lotnictwa Polskiego  
   Już 9 XI nasza szkoła zaczęła świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Pięknie udekorowano hol, korytarze, sale lekcyjne. O godz. 11.11 
uroczyście całą szkołą odśpiewaliśmy hymn, a klasy 1-3 w pochodzie 
zademonstrowały na naszym Osiedlu przywiązanie do Ojczyzny         
i ogłosiły 100-lecie Niepodległej i Lotnictwa.  
    11 XI uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami historii brali 
udział w uroczystej Paradzie Niepodległości. We wtorek, 13 XI na 
pierwszej lekcji uczniowie klas 1-3 spotkali się na wspólnym śpiewa-
niu pieśni patriotycznych. O godzinie 10.00 rozpoczął się apel  

z udziałem Gości z Anglii - nauczycieli ze Szkoły Św. Józefa oraz Seniorów Lotnictwa, Lotników  
z Klubu "Loteczka", Radnego Rady Miejskiej i innych. Goście obserwowali także rozgrywki uczniów 
- gry planszowe o tematyce lotniczej i patriotycznej. 14 XI to był u nas Remembrance Day – Dzień 
Pamięci, uczczenie wszystkich ofiar wojennych. W tym dniu odbyło się „Śniadanie Młodego Patrio-
ty” – wszyscy podczas przerw mogli poczęstować się „potrawami patrio-
tycznymi”, przygotowanymi przez rodziców i uczniów.  
    W czwartek 15 XI był „Dzień z Wąsem”, poświęcony Józefowi Piłsud-
skiemu. Na przerwach uczniowie śpiewali piosenki patriotyczne. Nato-
miast w piątek, w Międzynarodowy Dzień Tolerancji, uczniowie przyszli 
do szkoły ubrani w koszulki klasowe. Samorząd Szkolny zorganizował w 
bibliotece debatę z udziałem Gości z Anglii, opiekunów Samorządu  
i przewodniczących klas. Przygotowano prezentację o realizowanym 
projekcie „Drzewo Spełnionych Marzeń”. 
    Nie sposób omówić wszystkich zajęć, lekcji, spotkań, wyjść klasowych, projektów i konkursów, 
które odbywały się w tygodniu świętowania tego ważnego polskiego jubileuszu. Każda część szkoły 
była udekorowana, wszystkie klasy włączyły się w realizację projektu.  

Redakcja 
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    100 lat lotnictwa polskiego 
    Historia polskiego lotnictwa sięga roku 1918, czasu I wojny światowej. Właściwie proces po-
wstawania lotnictwa rozpoczął się jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Polskie formacje 
powstawały na terenach zagranicznych, jednak Polacy, którzy tam służyli, stanowili trzon po-
wstałego później lotnictwa polskiego. Polski, wyniszczonej wojną, nie było stać wtedy na jakąkol-
wiek produkcję na szerszą skalę. Sprzęt, którego używano w budujących się dopiero polskich 
formacjach, pochodził z arsenału państw, w których formacja powstawała. Były to także zdoby-
cze z terenów wyzwolonych i z zakupów realizowanych poza granicami.  Były to głównie samoloty 
wycofane z jednostek bojowych, mocno wysłużone, wymagające remontów. Tak więc lotnictwo 
polskie używało sprzętu produkcji niemieckiej, austriackiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej.  
    Początki lotnictwa polskiego nieodłącznie wiążą się z lotnictwem wojskowym. Pierwszy lot 
bojowy polskiego samolotu odbył się 5 listopada 1918 roku. Równocześnie utworzono wtedy Do-
wództwo Wojsk Lotniczych - pierwszą organizację lotnictwa wojskowego. Lotnictwo polskie, 
które rozpoczynało swój rozwój, wymusiło powstanie bazy szkoleniowej. Pierwszy taki ośrodek 
powstał w Ławicy koło Poznania, gdzie zorganizowano Wyższą Szkołę 
Lotniczą, szkolącą pilotów wojskowych. 
    W 1933 r. eskadry myśliwskie otrzymały nowy sprzęt w postaci 
samolotów polskiej konstrukcji P.7, a w 1935 rozpoczęto przezbraja-
nie eskadr na nowsza wersję P.11. Jednak już po czterech latach, 
P.11 były przestarzałe w porównaniu z konstrukcjami zagranicznymi. 
    W marcu 1939 r. Sztab Lotnictwa przy pojawiających się pogło-
skach o możliwości wybuchu kolejnej wojny, przystąpił do przetwarzania sił lotniczych z organi-
zacji pokojowej na wojenną. Nie udało się to w pełni. Na początku II wojny światowej lotnictwo 
polskie dysponowało zaledwie 400 samolotami, w dużej mierze przestarzałymi technicznie. 
    Polacy we wrześniu 1939 r. zestrzelili ponad 200 samolotów niemieckich. W 1940 r. rozpoczę-
to formowanie 7 dywizjonów polskich we Francji, a po francuskiej klęsce polscy lotnicy przedo-
stali się do Wielkiej Brytanii. Tu przeszli intensywne szkolenia i brali udział w walkach. Lotnic-
two Polskie uczestniczyło w działaniach bojowych RAF od sierpnia 1940 do maja 1945 r., wykonu-
jąc zadania we wszystkich ważniejszych operacjach na froncie zachodnim. Szczególnie wsławił 
się Dywizjon 303 im. T. Kościuszki, walczący podczas bitwy o Anglię w 1940 r. Polscy lotnicy 
walczyli również na froncie wschodnim. 
    Po II wojnie światowej, w latach 1945-1947 w polskim lotnictwie rozpoczęły się zmiany, które 
polegały na rozformowaniu pułków, dywizji oraz korpusów, a w zamian tworzeniu pułków różnych 
rodzajów lotnictwa. 
    Lata późniejsze to czas modernizacji sprzętu. W marcu 1947 r. została podpisana umowa z 
ZSRR o dostawie sprzętu lotniczego. To wtedy rozpoczęto budowy fabryk lotniczych i moderni-
zowano ich wyposażenie. W 1952 r. przemysł lotniczy w Polsce był na tyle rozwinięty, że można 
było już podjąć seryjną produkcją samolotów odrzutowych na licencji radzieckiej. Rok 1951 to 
pierwsze typy samolotów z napędem odrzutowym Jak-23 i MiG-15. W 1953 r. polskie lotnictwo 
bombowe otrzymało Iły-28 i pierwsze śmigłowce Mi-1. 
    W 1962 r. Wojska Obrony Powietrznej Kraju uzyskały rangę samodzielnego rodzaju sił zbroj-
nych. Na początku lat 60. lotnictwo myśliwskie otrzymało naddźwiękowe samoloty MiG-21. To 
także w latach 60. wprowadzono MiGi-19, MiGi-21 i Su-7, a także nowe wersje śmigłowców 
 i pomocniczy sprzęt techniczny 
    W latach 70. następowały dalsze udoskonalenia techniczne i organizacyjne jednostek, zmo-
dernizowano i unowocześniono sieć lotnisk, udoskonalono systemy zabezpieczenia lotów. Lotnic-
two Wojskowe każdego roku uczestniczyło wielokrotnie w ćwiczeniach. 
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Czy wiesz, że:  
- Potrzeba 7 sekund, żeby jedzenie z ust przeszło do żołądka. 
- Ludzki włos utrzymuje obciążenie 3 kg. 
- Serce kobiety bije szybciej niż mężczyzny. 
- Kobieta mruga 2x szybciej niż mężczyzna 
- Używamy 300 mięśni, tylko żeby utrzymać równowagę jak stoimy. 
- W ciągu dnia przez płuca przechodzi 10 000 litrów powietrza. 
- Człowiek nie potrafi polizać się w łokieć. 
- W Singapurze zabronione jest żucie gumy. 
- Leonardo Da Vinci potrafił malować jedną ręką i drugą jednocześnie pisać. 
                                                                                              Iga Benda i Mateusz Treliński kl. 4f 
- W Amazonii żyje ponad tysiąc gatunków żab, niektóre z nich potrafią latać. 
- Szczury zwykle żyją w rodzinach, liczą one od 50 do 100 szczurów. 
- Największymi małpami są goryle, samce mogą mieć 2 metry wzrostu i ważyć ponad 200 kilogra-
mów. 
- Malutkie słoniki potrafią ssać koniuszek swojej trąby tak jak ludzkie dzieci palce 
- Hipopotamy żyją do 50 lat. 
- Palma olejowa ma około 10 metrów wysokości i pióropusz liści długich na 4 metry. 
                                                                                                              Karolina Muszyńska kl. 6e 

Słowo stwory 
    Każdy z nas lubi grać w gry planszowe, ja chciałabym opisać moją ulubioną grę „Słowo stwory”. 
Można w nią grać od 2 do 7 osób od 8 lat. W tą planszówkę gramy ok. 30 minut. Producentem tej 
gry jest Egmont .Gra dobrze sprawdza się ze znajomymi jak i z rodziną. Znajdziemy  w niej : 

• 72 karty liter, 

• 7 kart jokerów, 

• 7 kart pomocy, 

• 7 płytek aktywności, 

• 4 żetony rund,  

• klepsydrę, 

• 40 Słowo stworów, 

• 4 kości kategorii, 

• znacznik gracza startowego. 
    Grę możemy rozgrywać w dwóch wariantach, łatwiejszym lub trudniejszym. Pierwszy z nich 
sprawdza się idealnie podczas spotkań w większym gronie. Wtedy możemy oddać się szybkim  
i bardzo prostym potyczkom, które rozruszają towarzystwo. Wariant dla bardziej zaawansowa-
nych graczy polega na słownych pojedynkach, w których najważniejsze jest pokonanie przeciwni-
ków.                                                                                                         Aleksandra Seniuk kl. 5b 
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3 edycja konkursu muzycznego Idol 2018 - wyniki 
    I miejsce: Maria Ziółkowska, 2a Artur Raczkowski 5i 
II miejsce: Emilia Spik 4c, Maciej Korolczuk 3b 
III miejsce: Zuzanna Strasburger i Aniela Wnukiewicz 3b, Milena Musiał i Gabriela Nalepa 5i 

Wyniki konkursu „Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II” 
    I miejsce zdobyły: Jagoda Stemplewska 4h, Zuzanna Kaczmarek 5h oraz Małgorzata Pacula 4b; 
II miejsce -  Ewa Paszkiewicz 5a; III miejsce – Kalina Kostecka 4c. W  II Konkursie na podobi-
znę św. Jana Pawła II wszyscy uczestnicy otrzymali  wyróżnienie.  

XVI edycja Maratonu Matematycznego 
    W ramach XXI Festiwalu Nauki odbyła się XVI edycja Maratonu Matematycznego. Konkurs 
organizowany jest przez Uniwersytet Wrocławski, pod patronatem Magazynu Miłośników Mate-
matyki. Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wystartowali w tym konkursie. Aż 8 uczniom 
udało się zakwalifikować do finału, a Klaudia Rejek z klasy 6b dotarła aż do szóstego etapu roz-
grywek finałowych. 

Laureaci konkursu klas 4 "Z kulturą na co dzień" 
  I miejsce - Wiktor Konopka 4f, II miejsce - Hanna Konewka 4a, III miejsce - Martyna 
Lesik 4a. 

Sukces Marty Surmiak z 3a w 28 Biegu Solidarności 
   8 września 2018 roku odbył się we Wrocławiu 28 Bieg Solidarności. Marta Surmiak, uczennica 
klasy 3a, zajęła I miejsce w biegu Młodzików. Powtórzyła tym samym sukces z roku ubiegłego.  

zDolny Ślązaczek 
    Adam Sawicz 5f dostał się do powiatowego etapu konkursu z języka angielskiego.  
W SP nr 118 najwyższy wynik z języka polskiego osiągnęła Weronika Kiniorska 6d, a z matematy-
ki - Justyna Kładoczna 6d.  

Nasze sukcesy w konkursach Ligi Ochrony Przyrody 
    Konkurs fotograficzny pt. „Las w obiektywie”: wyróżnienie  - Kalina Kostecka 4c, wyróżnienie   
- Jagoda Franczak 2e. 
    Konkurs plastyczny „Przyroda zimową porą”:  wyróżnienie  – Anastazja Pacula 6a, 3 miejsce – 
Paulinka Socha 1c. Wyróżnienia: Nadia Wierzbicka 1a, Aleksandra Drozdowska 2c, Daniel Foltyń-
ski 2d, Karolina Fąfara 2e. 

Wyniki szkolnych konkursów polonistycznych 
1. Konkurs  "Wiersz o wolności" 
I miejsce - Paweł Winiarski 6b, II miejsce - Hanna Rzeźniczak 4b, Dawid Jaworski 4h, III miej-
sce Jakub Cukrowski 5d, wyróżnienia: Natalia Błażuk 4f, Małgorzata Pacula 4b 
2. Konkurs "Komiks o lotnictwie lub niepodległości" 
I miejsce - Karina Leśkiewicz 6a, II miejsce - Igor Olejnik 5c, III miejsce - Martyna Mazurek 
5a, Bartosz Bessert 5b, wyróżnienia: Karolina Smagała 5g, Maja Obara 5c 
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   Niepodległa Polska 
    Data 11 listopada 1918 r. jest dla Polaków bardzo ważna. Odzy-
skaliśmy wtedy naszą Ojczyznę i staliśmy się znów niepodległym 
państwem. W tym roku obchodzimy dokładnie setną rocznicę tego 
wydarzenia. Świętujemy ten dzień przypominając sobie żołnierzy, 
którzy wtedy walczyli, żebyśmy teraz mogli cieszyć się wolnością.  
Data odzyskania niepodległości jest symboliczna, ponieważ Polska 
nie powstała z dnia na dzień. Ale została uznana przez sejm, jako 
dzień powstania II Rzeczypospolitej.  

Michał Giza kl. 6d 

Kolejne lata przynosiły ze sobą coraz lepsze technologicznie rozwiązania. Przezbrojenie lotnictwa 
wojskowego w Polsce nastąpiło w latach 80. Wówczas zakupiono samoloty trzeciej generacji: MiG-
23, Su-22 i MiG-29 oraz śmigłowce Mi-24. Koniec lat 80. dopiero zapoczątkował trwający do dziś, 
proces zmian strukturalnych w systemie obrony powietrznej. 
    W roku 1990 połączono Wojska Lotnicze oraz Wojska Obrony Powietrznej Kraju. Powstały wte-
dy Wojska Lotnicze Obrony Powietrznej, które 1 lipca 2004 roku przemianowano na Siły Powietrz-
ne. W roku 2006 Polskie Siły Powietrzne do służby wprowadziły pierwsze samoloty nowej genera-
cji: Lockheed Martin F-16C Block 52+. W roku 2013 zmodernizowano także i unowocześniono MiG-
29, które tak zmodyfikowane mogą posłużyć w polskiej armii jeszcze wiele lat. 

Krzyś Zarówny kl. 6d 

Stulecie odzyskania niepodległości 
    Narodowe Święto Niepodległości, to dla Polaków jedno z najważniej-
szych świąt państwowych. Podczas Narodowego Święta Niepodległości, 
które odbywa się 11 XI oddajemy hołd Polakom, którzy oddali życie za na-
szą ojczyznę. Święto Niepodległości zostało ustanowione 23 IV 1937 r., a 
zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r. Dnia 15 II 1989 r. zostało 
przywrócone.  
    W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. 
Pomimo licznych powstań, nie udało się doprowadzić do odzyska-
nia niepodleg łości .  Dopiero światowy konflikt,  
w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. Józef 
Piłsudski utworzył Legiony Polskie, które brały czynny udział w walce na frontach I wojny świato-
wej. Powstały nowe polskie jednostki: Dywizja Strzelców Polskich, I Korpus Polski oraz armia 
polska we Francji. Powstawały liczne ośrodki polskie w miastach. Powołanie Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej w nocy 6-7 listopada 1918 r. spowodowało ustabilizowanie się sytua-
cji. Przełomowym momentem było przybycie do Warszawy Józefa Piłsudskiego 10 listopada 
1918r. Został on mianowany naczelnym dowódcą wojska polskiego.  
    Utworzono rząd z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Wydał on dekret 22 listopada mianują-
cy Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Skupiając pełnię władzy w jednym ręku, 
udało się ustabilizować sytuację w kraju. Było to praktyczne uzyskanie niepodległości, potwier-
dzone następnie w licznych walkach zarówno na Ukrainie, jak i w wojnie z bolszewikami. 

   Iga Benda i Mateusz Treliński kl.4f   

Rys. Iga Benda kl. 4f               

Rys.  Mateusz Treliński kl.  4f                
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Wywiad z  Panią Sarą Nestorowicz 
- Dzień dobry. Czy możemy zadać Pani kilka pytań? 
- Tak. 
- Na jakich instrumentach Pani gra? 
- Potrafię grać na fortepianie, saksofonie i flecie prostym. 
- Czy gdy Pani chodziła do szkoły, chciała Pani być nauczycielką muzyki? 
- Na samym początku chciałam być piosenkarką, później zmieniłam nastawienie i chciałam prowa-
dzić różne zespoły instrumentalne i wokalne w szkołach i domach kultury. 
- Jakie jest Pani największe marzenie? 
- Moim największym marzeniem jest stworzenie zespołu rozrywkowego wokalno-instrumentalnego 
oraz mieć szczęśliwą rodzinę. 
- Jakie jest Pani ulubiony instrument muzyczny? 
- Jest wiele instrumentów, których bardzo lubię słuchać. Na pierwszym miejscu jednak znajdują 
się dwa: saksofon i wiolonczela. 
- Od jak dawna Pani uczy muzyki? 
- W szkole uczę teraz 5 rok, chóry prowadzę od 8 lat. 
- Jakie jest Pani zainteresowanie oprócz muzyki? 
- Całe moje życie obraca się wokół muzyki, jednak lubię gotować, czytać książki i oglądać różne 
dyscypliny sportowe np. łyżwiarstwo figurowe. 
- Jakie gatunek muzyczny najbardziej Pani lubi? 
- Gospel/jazz. 
- Jaka jest Pani ulubiona piosenka na ten moment? 
- Hmmm…. Jedna? Mam setki ulubionych piosenek… z takich bardziej znanych bardzo lubię Jack-
son 5 - „I Want You Back” 
- Jakie miała Pani oceny w szkole? 
- Z zajęć muzycznych zawsze 5/6, z innymi przedmiotami bywało różnie :) 
- Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
- Kluski śląskie z kotletem schabowym i kapustą :) kojarzy mi się z moją babcią. 
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 
- Dziękuję. 

Rozmowę przeprowadziły: Dominika Kuczyńska i Agata Parzyjagła  kl. 6d 

                                  PRZEPIS NA CIASTO Z KASZKĄ MANNĄ 
Składniki: 

- 1 litr mleka 
- 1 szklanka cukru 
- 1 kostka margaryny 
- 2 łyżki kakao 
- 1 szklanka kaszki manny 
- 5 paczek ciastek „Petitki” 

    Najpierw gotujemy mleko, dodajemy szklankę cukru, dodajemy margarynę i kakao. 
Gdy te składniki się rozpuszczą dodajemy kaszkę i gotujemy, aż powstanie jednolita masa. Po 
ugotowaniu kaszki do wcześniej wyłożonej ciastkami blachy wlewamy kaszkę. Po tym wsadzamy 
blachę do lodówki i gdy kaszka zgęstnieje, możemy zacząć jeść. 

Amelka Nosol i Oliwia Pawlak kl. 6d 
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Historia Karoliny – część pierwsza 

    Jestem Karolina Anastazja Bańka. I to dosłownie! Jestem dużą i dość 
grubą, białą bańką. Nie znam moich rodziców, ani rodziny. Wychowuję się 
sama! 
    Mam piętnaście lat, a wylądowałam na tej dziwnej ziemi, gdy miałam 
pięć. Tak… Żyję bez rodziny dziesięć lat. I daję sobie radę. Pracowałam 
już rok po przybyciu na tę planetę. Mam mieszkanie, chodzę do liceum  

i jestem prawną obywatelką. Liceum jest publiczne, więc nie płacę za połowę podręczników.  
Z tego, co pamiętam, rodzice powiedzieli: gdy skończysz szesnaście lat, wrócimy po Ciebie. A tu, 
obok Karolinko, jest nasze zdjęcie. Potem pamiętam tylko ciemność i dwa krótkie błyski. Trzy 
sekundy później widziałam dwie tajemnicze postacie. Jedna z nich powiedziała: AAAAA! To nie 
meteor! Tylko…  - I tu wszystko się urywa. 
     Nie pamiętam dalszych wydarzeń. Myślę, że jak podrosłam, ktoś się mnie pozbył, ponieważ 
musiałam pracować. No i nadal muszę pracować, niestety. 
    W tym roku kończę szesnaście lat, więc wrócę do miejsca, w którym spędziłam pięć lat życia. 
Mam nadzieję, że wspomnienia mi wrócą. Myślę, że nie mam brata. Czytałam list, który rodzice 
dali mi w pudełku razem ze zdjęciem. Moja mama jest bańką, tata człowiekiem. Na zdjęciu je-
stem bardzo obrażona, a moja siostra, czy brat jest mała (mały). Podobno ma teraz jedenaście 
lat…                                                                                                                    Zuzia Kogut kl. 4g 
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Moje zwierzątko- Nika 
     Nika urodziła się 28.07.2016r. Obecnie ma 2 lata. Nika uwielbia spać, chy-
ba jak każdy pies. Ale lubi też biegać i szaleć na trawie, ganiając za piłką. Po 
swojej popołudniowej drzemce idzie na parapet i patrzy na to, co się dzieję za 
oknem. Potrafi tak siedzieć godzinami :). Na spacerze parę razy nawet witała 
się z kotami..., ale chyba nie przepada za nimi, bawi się wtedy z nimi w berka. 
Raz też spotkała fretkę i królika na spacerze, ale bała się ich i wskakiwała na 
mnie.  Nika na spacerach zazwyczaj zaczepia inne psy podobnego wzrostu, ale 
gdy zaczepi ją większy pies, ucieka albo szczeka na niego! Na ogół jest spokoj-

nym psem, ale lubi też poszaleć, zwłaszcza na trawie.                                       Oliwia Pawlak kl.6d 
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    Moim pupilem jest 7-miesięczny szczeniak Amigo. Jest rasy Cavalieri Charles spaniel, odmiany 
blenheim. Bardzo lubi się bawić, uwielbia jeść. Chodzimy do parku i razem biegamy, gdy odrabiam 
lekcje, to Amigo leży pod moim biurkiem. Nauczyłam go różnych sztuczek i uczę nowych. Jest 
bardzo posłuszny, na spacerze jak spuszczę go ze smyczy, pilnuje się mnie, a jak go zawołam, to 
pędzi do mnie na złamanie karku. Mam też papugę i Amigo uwielbia się z nią bawić. Kiedyś nawet 
próbowała usiąść mu na głowie. Podsumowując bardzo kocham Amigo i uwielbiam się nim zajmować. 
                                                                                                               Karolina Muszyńska kl. 6e 
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    W  październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej krasnoludki z klasy 1d przeprowadziły wy-
wiady z pracownikami naszej  szkoły. Oto niektóre  z nich. Zapraszamy do objerzenia  wszyst-
kich  wywiadów na stronie szkoły sp118.pl i na kanale  youtube.com -"Krasnoludkowe  wywiady z 
nauczycielami SP118". Z okazji Dnia Życzliwości życzymy wszystkim pracownikom i uczniom szkoły 
dużo uśmiechu każdego dnia.  
                                                                                            Krasnoludki z 1d i pani Barbara Rejek 
1. Pani Katarzyna Wojtowicz - nauczyciel religii: 
- Co lubię w mojej pracy? Lubię odkrywać razem z dziećmi ślady Pana Boga w codziennym życiu 
czy w przyrodzie, wyjeżdżać i poznawać ciekawa miejsca. Myślę, że wiele jest wokół nas nieodkry-
tych zakątków, które przypominają nam o tym jak wielki i piękny jest Bóg. 
- Czego nie lubię?  - jak dzieci robią różne dziwne rzeczy, które zagrażają ich bezpieczeństwu. 
- Moje marzenie? Chciałaby pojechać do Ziemi Świętej, aby zobaczyć i poznać te miejsca, po któ-
rych chodził i gdzie żył Pan Jezus. 
 

2. Pan Andrzej Zajączkowski- informatyk: 
- Co lubię? Lubię kiedy ludzie są zadowoleni, bo mogłem im pomóc. Lubię kiedy  komputery i tablice 
interaktywne dobrze  się  sprawują, drukarki drukują. 
- Czego nie lubię? Nie lubię,  jak czegoś nie potrafię zrobić, gdy są jakieś  trudności, a  inni cze-
kają  na ich rozwiązanie. 
- Moje marzenia? By wszyscy  byli zdrowi, uśmiechnięci i odnosili się  do siebie uprzejmie i rado-
śnie. 
 

3. Pani Anna Nowosielska- kadrowa: 
- Co lubię? Lubię, kiedy mogę pomóc innym w  załatwieniu wszystkich  formalno-
ści. 
- Czego nie lubię? Czasem  jest za dużo spraw do ogarnięcia i jest to męczące. 
- Marzenia?  By moja rodzina była szczęśliwa. 
 

4. Pani Dorota Bodkowska - wychowawca klasy 1d: 
- Co lubię? Najbardziej lubię dzieci. To dla nich chce mi się każdego ranka 
wstawać i przyjść  do szkoły, żeby zobaczyć uśmiech dzieci. 
- Czego nie lubię? Nie lubię, jak dzieci sobie dokuczają nawzajem, wtedy jest 
mi smutno. 
- Marzenia? Moim marzeniem jest, żeby na świecie był pokój i każdy mógł zrealizować swoje ma-
rzenia, które nas uskrzydlają. 
 

5. Pani Elżbieta Dołęga- nauczyciel techniki i zajęć kulinarnych: 
- Co lubię? Efektem mojej pracy jest jedzenie, a  wszyscy lubimy jeść, zatem lubię jak ra-
zem z dziećmi stworzymy coś  pysznego. 
- Czego nie lubię? Nie lubię chaotycznej pracy. 
- Marzenie? Moim marzeniem jest, żeby pracować  jeszcze  dłużej, bo pracując z dziećmi czło-
wiek czuje się bardzo młodo. 
 

6. Pani Sara Nestorowicz- nauczyciel muzyki: 
- Co lubię? Lubię pracę z dziećmi i prace w  grupie oraz to, że mogę rozwijać zdolności muzyczne 
uczniów. 
- Czego nie lubię? Nie lubię hałasu i jak ktoś mówi, że muzyka jest niepotrzebna w  życiu. 
- Moim marzeniem jest posiadać chór  dziecięcy, z którym będę mogła koncertować po Wrocławiu  
i całej Polsce.  
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   Dnia 25 października w bibliotece szkolnej odbył się konkurs dla klas IV „Z kulturą na co 
dzień”. W konkursie udział wzięło 12 uczniów. Konkurs dotyczył zasad dobrego wychowania, czyli 
savoir-vivre’u. Zwycięzcą konkursu został Wiktor Konopka z kl. 4f.  
 
 
 
 
 
 
 
    W związku z obchodami Święta Niepodległości i 100-lecia lotnictwa polskiego w naszej biblio-
tece pojawiła się wystawka książek o tematyce lotniczej. Uczniowie zainteresowani lotnictwem 
mogli zdjąć każdą książkę z półki i zaznajomić się z jej treścią. Szczególnie albumy o lotnictwie 
polskim budziły zainteresowanie uczniów.  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
    W holu szkoły panie bibliotekarki przygotowały wystawę „100-lecie polskiego lotnictwa”. Znaj-
dują się na niej wiadomości i zdjęcia na temat początków lotnictwa po odzyskaniu niepodległości, 
poprzez dwudziestolecie międzywojenne, czas wojny, lata PRL aż po czasy współczesne. Oprócz 
informacji, które można przeczytać, jest na wystawie dużo zdjęć, również kolorowych.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    Podczas obchodów  100-lecia Niepodległości Polski  pojawił się na korytarzach szkolnych uczeń 
niecodziennie ubrany. To Adam Gomulicki z kl. 6d, który na czas uroczystych obchodów zagrał 
rolę gońca i sprzedawał okolicznościowy numer gazetki „Ikarek”, zredagowany specjalnie na tę 
okazję . W czasach międzywojennych goniec -  chłopiec sprzedający gazety był częstym wido-
kiem, można powiedzieć, że był elementem krajobrazu ówczesnych miast.  Dzięki Adamowi mogli-
śmy poczuć atmosferę tamtych czasów, kiedy gazety i czasopisma były najszybszym i prawie 
jedynym dostępnym środkiem przekazu informacji.  
                                                                                Autorki: P. Ada Grochala-Kopeć i Alina Rodak 
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Gruzja 
    Hej, dziś chciałabym wam opowiedzieć o Gruzji. Nie wiem, czy wiecie, ale Gruzja, tak jak Pol-
ska w tym roku obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest ona niewielkim krajem położo-
nym na przesmyku łączącym Europę z Azją.  
    Gruzja posiada różnorodne środowisko przyrodnicze. Na obszarze porównywalnym z 1/4 tery-
torium Polski można spotkać wilgotne lasy podzwrotnikowe pełne lian, palm i eukaliptusów, ale 
także występują suche stepy piołunowe oraz lodowce. Zróżnicowane warunki naturalne stwarzają 

siedliska do bytowania bogactwa gatunków flory i fauny. W 
maleńkiej Gruzji dobrze czują się zarówno żółwie błotne, 
jak również kozice górskie i orły.  
    Starożytna Gruzja słynęła ze złóż złota. Poza metalami 
szlachetnymi gruzińska ziemia obfituje w złoża manganu, 
materiałów budowlanych oraz mineralne wody lecznicze. 
Duży potencjał energetyczny mają liczne górskie rzeki. 
    Flaga Gruzji przedstawia pięć krzyży na białym tle,  
z czerwonym krzyżem św. Jerzego, patrona Gruzji, w cen-
trum flagi i czterema po bokach. 

Aleksandra Seniuk kl. 5b 

                         „Magiczne Drzewo” – Andrzej Maleszka 
    Moją ulubioną serią książek jest seria Andrzeja Maleszki, która nosi tytuł 
„Magiczne Drzewo”. Każda książka z tej serii zaczyna się od historii o runię-
ciu wielkiego dębu, który był magiczny. Przerobiono go na deski i zbudowano  
z nich masę różnych drewnianych przedmiotów, z których każdy zachował 
cząstkę magicznej mocy. Każdy tom opowiada o trójce dzieci i jednym z tych 
przedmiotów, dzięki któremu przeżywają oni najróżniejsze przygody. Zarów-
no ciekawe, jak i niebezpieczne. Polecam przeczytać tę książkę, ponieważ jest 
ona naprawdę ciekawa i wciągająca, a w niektórych momentach śmieszna. Dla 
fanów książek przygodowych ta seria będzie idealna.                                         Michał Giza kl. 6d                                                                       

                                                  
Zuzia w zamku Białej Damy 

    Polecam książkę ,,Zuzia na zamku Białej Damy”. Mama Zuzi pracuje w roz-
jazdach, a taty nie zna. Pewnego dnia spotyka miłego chłopaka - Tomka. Ale 
chłopak okazuje się być złodziejem. Zagadka taty Zuzi zostaje wyjaśniona. 
Jeśli chcecie wiedzieć, co stało się dalej przeczytajcie tę ciekawą książkę!                                                 
                                                                                    Zuzanna Kogut kl.4g 


